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Informatie voor ouders en

Beste ouders/verzorgers en leerlingen
Voor jullie ligt de Nieuwsbrief van December
2018 en deze zit weer boordevol informatie. Het is
een weergave van de vele gebeurtenissen die er
in- en rondom onze school zijn. Op De Maat beleef
je een mooie schooltijd. Daar doen we allemaal
ons best voor. Nu de feestdagen voor de deur
staan is het ook goed om even stil te staan bij de
alledaagse gebeurtenissen die niet te koop, maar
wel allesbepalend zijn: Geluk en Gezondheid!
Namens mijn collega’s wens en gun ik iedereen
van harte een fijn Kerstfeest en alle goeds voor
het nieuwe jaar!
Ben Platzer – directeur De Maat.

Klas 3a, de klas van mevr. Karssing en mevr.
Herbrink,
is
uitgekozen
door
Rijnbrink
Cultuureducatie om mee te doen met het project
Proeftuin Overijssel. Dit is een subsidieregeling
waarmee Rijnbrink Cultuureducatie wil bevorderen
dat leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs in
contact komen met culturele instellingen en
kunstenaars uit onze provincie. Elke proeftuin
heeft een maximale waarde van € 6000,-.
Leerlingen krijgen zelf de beschikking over het
door hen gezamenlijk te besteden subsidiebedrag.
Dit geeft hen inzicht in kosten. Het doel is om zich
meer verantwoordelijk te voelen voor de besteding
van het subsidiebedrag. Op 19 november is er
een vertegenwoordiger van deze organisatie bij
ons op school geweest en ze heeft een cheque
van maar liefst € 5000,- uitgereikt. De leerlingen
van de uitgekozen klas zijn nu aan het
brainstormen hoe ze het geld gaan inzetten. Er
mag een kunstwerk of schilderij voor gekocht
worden maar er mogen ook andere kunstzinnige
dingen mee gedaan worden. Een zeer leerzaam
en leuk project! Waarschijnlijk zal er in de
toekomst in of om de school een blijvende
herinnering van dit project te zien zijn.

Dit jaar zal er weer een kerstmarkt worden
georganiseerd op De Maat. Deze zal gehouden
worden op woensdag 19 december van 17.00 uur
tot 19.30 uur. Het thema van deze markt zal zijn:
“De smaak van De Maat”. Er zijn verschillende
kerstkraampjes met zelfgemaakt hapjes en
drankjes en ook worden er zelfgemaakte
kerstspulletjes verkocht. Op deze markt zijn onze
leerlingen met hun ouders/verzorgers en andere
belangstellenden van harte welkom. De opbrengst
van deze kerstmarkt zal gaan naar de
Voedselbank Ommen/Hardenberg. We hopen met
z’n allen op een flinke omzet.

De huidige website van De Maat bestaat al weer
zo’n 8 jaar. We vinden het tijd dat onze site
gemoderniseerd wordt. Op dit moment zijn we
bezig om een geschikt bedrijf te vinden die onze
nieuwe site gaat ontwerpen en bouwen. Het is de
bedoeling dat onze nieuwe website rond de
voorjaarsvakantie online gaat. Onze website is te
bezoeken
op
het
volgende
adres:
www.demaatpro.nl

Jouw talent heeft toekomst!

vraagstuk
van
armoede
en
kinderen.
Mogelijk speelt de beschreven problematiek bij
een aantal ouders/verzorgers en hun kinderen bij
ons op school. Mocht u interesse hebben dan kunt
u wellicht geholpen worden door de Stichting
Leergeld. Als school hebben we hierin verder geen
bemoeienis. Toch willen we u via deze nieuwsbrief
van dit aanbod op de hoogte brengen. Het initiatief
ligt bij u. Meer informatie is te vinden via:
www.leergeld.nl
Na bijna 9 jaar gaat mevrouw Boerma ons
binnenkort verlaten. Het is altijd een droom van
haar geweest om intern begeleider op een school
te worden. De kans diende zich nu aan in Zwolle
op SBO De Brug. Na een sollicitatieprocedure
hebben ze haar deze baan aangeboden en ze
heeft besloten deze te aanvaarden. Ze vertelde
ons dat ze met pijn in het hart afscheid neemt van
De Maat. Momenteel staat ze nog op dinsdag en
vrijdag voor klas 1b. Wie haar gaat vervangen als
ze vertrokken is hoort u zo spoedig mogelijk. We
willen Sharon Boerma bedanken voor haar inzet
en willen haar alle succes wensen met haar
nieuwe baan.
Graag vragen we uw aandacht voor de Stichting
Leergeld. Wellicht heeft u nog niet van deze
stichting gehoord. Daarom geven we hieronder
een toelichting. Stichting Leergeld heeft als missie
het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen
uit gezinnen met weinig financiële middelen.
Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen
aan binnen en buitenschoolse activiteiten. De
ambitie van Stichting Leergeld is: "Alle kinderen
mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen”.
Gezinnen die Stichting Leergeld om hulp vragen,
worden thuis bezocht door goed opgeleide
intermediairs. Tijdens dat gesprek wordt de
hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing
van de inkomenssituatie plaats. Stichting Leergeld
bemiddelt op basis van voorzieningen van
anderen (zoals gemeente of andere instanties) en
kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van
deze
voorzieningen.
Wanneer
er
geen
voorzieningen zijn waarop een beroep kan worden
gedaan, kan aanvullende hulp worden geboden in
de vorm van giften in natura of vergoeding van
kosten aan clubs en scholen. Stichting Leergeld is
inmiddels uitgegroeid tot een grote organisatie met
meer
dan
100
lokale
stichtingen.
Het aantal geholpen kinderen bedroeg een paar
jaar geleden al 77.000! Zo heeft Stichting Leergeld
een groot netwerk opgebouwd rondom het

De eerste week na de kerstvakantie worden er
weer coachingsgesprekken gehouden met alle
leerlingen. De lessen duren daardoor tot 12.15
uur. De leerlingen die een coachingsgesprek
hebben spreken een tijdstip af met hun mentor. De
leerlingen die gebruik maken van het taxivervoer
horen voordat de kerstvakantie begint wanneer zij
hun coachingsgesprek hebben. Deze gesprekken
zullen plaatsvinden tussen 12.15 en 14.35 uur.

Op vrijdag 14 december presenteerden de
leerlingen
van
de
derde
klassen
hun
maatschappelijke stage op de jaarlijkse
stagemarkt. Deze vond plaats in de aula van de
school. De afgelopen weken hebben de leerlingen
stagegelopen als vrijwilliger. Hun werk werd door
alle bedrijven/instellingen zeer gewaardeerd. Er
werd stagegelopen bij een gastouder, de
kringloop,
de
kinderboerderij,
Landschap
Overijssel en in een verzorgingshuis. Op de
stagemarkt werden de leerlingen door de tweede
klassers ondervraagd over hun ervaringen. Ook
vele ouders en stagebegeleiders waren naar
Ommen gekomen om de door de leerlingen
gemaakte stands te bekijken. Vanaf januari gaan
de leerlingen starten met hun beroepsgerichte
stage.
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daarvoor nodig hebben. In de verschillende
klassen komt het volgende aan bod:
Klas 1: Hoe lossen we conflicten op?
Klas 2 en 3: Groepsdruk en je eigen grenzen
aangeven.
Klas 4 en 5: Omgaan met kritiek (op stage en op
school)
Binnen De Maat doen wij ons best om een sfeer
te creëren waar rust en veiligheid belangrijke
kenmerken zijn. Belangrijkste voorwaarde is
duidelijkheid: wat mag een leerling wel of niet.
De leerlingen hebben er thuis de afgelopen weken
vast over verteld omdat de regels in iedere klas
uitvoerig besproken zijn. Enkele voorbeelden
willen we u graag geven. Muziekboxjes mogen
binnen de school en op het schoolterrein niet meer
gebruikt worden. Als leerlingen via hun mobiele
telefoon muziek willen luisteren dan gebruiken ze
daarvoor een oortje of een koptelefoon.
Energiedrankjes worden op school niet meer
gedronken. We willen graag toewerken naar een
gezondere school. In de aula wordt een
watertappunt geplaatst waar leerlingen gratis
gekoeld water kunnen tappen. We willen uw
medewerking vragen om op bovenstaande
afspraken ook toe te zien. Samen met ouders en
verzorgers staan we sterker.

Op school werken we sinds vorig jaar met een
nieuwe methode. Deze heet De Vreedzame
School. Democratisch burgerschap en sociale
competentie zijn hierbij de speerpunten. Op de
informatieavond afgelopen september hebben we
hier al aandacht aan besteed. Belangrijk bij deze
methode is het thema: Democratie kun je leren! In
de komende periode gaan we het hebben over:
omgaan met conflicten en kritiek. Conflicten zijn
een deel van ons leven. Overal waar
(samen)gewerkt wordt of mensen samen komen,
komen conflicten voor: thuis, op school, op stage,
op straat, in onszelf. Voor een goed functioneren
van een gemeenschap, is het van belang dat
mensen hun conflicten kunnen oplossen op een
vreedzame manier. In de komende maanden leren
de leerlingen de vaardigheden en houding die ze

Belangrijke data:







Kerstmarkt
Kerstvakantie
Coachingsweek
Open Dag
Studiedag
Voorjaarsvakantie

19 december
24 decemberi t/m 4 jan.
7 t/m 11 januari 2019
23 januari 2019
30 januari 2019
18 t/m 22 februari 2019
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